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Termékleírás:

Használati Javallatok:

Figyelmeztetések:

Alkalmazás:

A gél oldalával lefelé helyezze a seb közepére.

Használjon enyhe nyomást - Ne nyújtsa az alkalmazás során.

Használjon további Halo Sealeket, ha más sebek vannak jelen.

Beteg szállítása a sürgősségi ellátó intézménybe utókezelés és értékelés céljából

Használat után ártalmatlanítsa az orvosi eszközök hulladékára vonatkozó helyi irányelvek szerint.

Elérhetőség:

Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval és a szabályozó 

hatóságokkal, vagy jelentse a termékkel kapcsolatos 

súlyos eseményeket.
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Tiszta és száraz seb.

Alkalmazási videó

Távolítsa el a lehúzható fóliáról. Felhordás előtt ne helyezze 

másodlagos felületre a szennyeződés elkerülése érdekében.

A Halo termékeket úgy tervezték, hogy segítsék a mellkasi sebek kezelését olyan szabványos kötözési 

technikák alkalmazásával, amelyek segítik a polgári vagy sürgősségi reagálókat. Sebek fedezésére és védelmére 

tervezték. Ne használja a kötést varratok és más elsődleges sebzárási módszerek helyettesítésére. A Halo 

Products egyszer használatos termék. A Halo termékek újrafelhasználására tett kísérletek szennyeződést és 

fertőzést okozhatnak egy másodlagos páciensben. Nincsenek utalások a használat, a biztonságosság, a 

kockázat vagy a hatékonyság tekintetében a műtét utáni alkalmazásokhoz.

Győződjön meg arról, hogy a Halo teljesen lezárja a seb kerületét, hogy megakadályozza a levegő, folyadékok 

és törmelék bejutását. A mellkasi sérülést szenvedett személyeket azonnal egészségügyi vagy traumatológiai 

intézménybe kell szállítani, ahol a klinikus értékeli az utógondozás és kezelés céljából. Ne takarja el a 

szellőzőnyílást vagy a szelepet olyan tárgyakkal, mint például takarók, hevederek vagy testhelyzet.
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A Halo Vents olyan orvosi eszközök, amelyek egy öntapadó hidrogél rétegből és egy ragasztó, (nem latex) 

hátlapból állnak. A Halo termékek nem tartalmaznak gyógyászati anyagokat, és nem állati vagy emberi 

származékokból készültek. Folyadékot át nem eresztő és lezárja a sebet. A Halo termékeket addig kell 

használni, amíg a beteget el nem szállítják egy egészségügyi intézménybe, ahol eltávolítják őket a 

betegértékelés és az utógondozás céljából.
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